
Rzeszów dnia ….…………..

Umowa najmu kampera

Zawarta w dniu………………………..roku w Rzeszowie 
pomiędzy 
Ryszard Gajdek, ul.Jana Pawła II, 35-317 Rzeszów wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 
przez Sąd Rejonowy dla m. Rzeszów w Rzeszowie, NIP: 813-17-25-067, REGON: 690678443, 
tel.533 533 386, e-mail: r.gajdek@steinmedia24.pl, zwanym w dalszej części umowy
Wynajmującym
a
………………………………….……………..………………..........................................................
tel. ……………………………........................................................................................................
e-mail ……………………………… zam. ……………………………………………………............
………………................................................................................................................................
DO/PASZPORT nr……………………………………….................................................................
Zwanym w dalszej części umowy Najemcą.

§1. Czas trwania umowy

1. Wynajmujący zobowiązuje się na podstawie niniejszej Umowy do przekazania Najemcy 
Pojazdu określonego w pkt. 1.1 w okresie: od dnia……………..………….godz. …................ 
do dnia……….………...…….. godz. ….………..…… tj. na …....dni.

2. Czas trwania umowy może być przedłużony jedynie za wyraźną zgodą 
WYNAJMUJĄCEGO. Zgoda wynajmującego może być wyrażona również telefonicznie 
potwierdzona sms-em. Po upływie czasu trwania umowy NAJEMCA zobowiązany jest 
niezwłocznie zwrócić WYNAJMUJĄCEMU Pojazd. W przypadku braku zwrotu Pojazdu, pomimo 
upływu czasu trwania umowy, NAJEMCA jest zobowiązany do zapłaty kary umownej zgodnie z 
treścią Regulaminu Najmu.

§2. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest NAJEM samochodu typu kamper marki ….................. 
….....................................................................o numerze rejestracyjnym nr........................, 
nr nadwozia ….................................................................. w dalszej części umowy zwanym 
Pojazdem, wraz z wyposażeniem dodatkowym określonym w protokole zdawczo-
odbiorczym, na czas oznaczony za wynagrodzeniem.

2. Integralną część umowy stanowi Regulamin Najmu jako załącznik Nr 1.
3. Wydanie i odbiór Pojazdu następuje w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy, stanowiący

załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.
4. WYNAJMUJĄCY  oświadcza,  że  jest  właścicielem  Pojazdu  będącego  przedmiotem

niniejszej  umowy.  Pojazd  posiada:  aktualną  polisę  OC,  AC,  Assistance  stanowiące
integralną całość z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) oraz ma ważne badania
techniczne i jest dopuszczony do ruchu.

5. Ogólne  warunki  ubezpieczenia  stanowią  załącznik  Nr  3  do  niniejszej  umowy najmu,  a
przewidziane w nich oraz treści Regulaminu Najmu procedury postępowania na wypadek
szkody obowiązują NAJEMCĘ.

6. Czas trwania najmu określa § 3 umowy. Wynagrodzenie łączne należne Wynajmującemu
określa § 4 umowy.

7. Wynajmujący informuje NAJEMCĘ, że przedmiotem umowy jest wynajem samochodu i nie
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jest  to  impreza  turystyczna,  ani  pośredniczenie  na  zlecenie  w  zawarciu  umowy  o
świadczenie usług turystycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o
usługach  turystycznych.  Oznacza  to  między  innymi  że  NAJEMCA  zawiera  umowy
ubezpieczenia (niedotyczące Pojazdu) we własnym imieniu i na własny rachunek.

8. NAJEMCA oświadcza, że został pouczony o sposobie eksploatacji Pojazdu.
9. NAJEMCA oświadcza,  że  posiada  wymagane  uprawnienia  do  kierowania  Pojazdem  i

doświadczenie udokumentowane zgodnie z Regulaminem Najmu.

§3. Oświadczenia stron umowy

1. Najemca oświadcza, że drugim kierowcą będzie: …...............................................................
…..............................................................................................................................................
zam..........................................................................................................................................
DO nr ….................................................... Prawo jazdy nr:.....................................................
(do podpisania umowy potrzebne są dwa dokumenty Najemcy potwierdzające tożsamość i
uprawnienia do kierowania Pojazdem - xero. W przypadku osób prawnych odpis KRS i
upoważnienie do reprezentacji podmiotu gospodarczego).

2. NAJEMCA wyraża  zgodę  na  wystawienie  faktury  VAT  bez  wymogu  złożenia  podpisu
WYNAJMUJĄCEGO (o ile faktura VAT będzie wystawiana) oraz zgodę na przetwarzanie
swoich  danych  osobowych  zgodnie  z  ustawą  z  dn.  29.08.1997  r.  o  ochronie  danych
osobowych (dz. U. Nr 133, poz. 883) do celów wynikających z realizacji niniejszej umowy.

3. NAJEMCA wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych wszelkim znanym
organom na ich wezwanie, w tym państw obcych, w celu uregulowania mandatów lub opłat
za parkowanie lub innych tego typu opłat związanych z korzystaniem z Pojazdu, które jest
on zobowiązany zapłacić zgodnie z Umową Najmu.

§4. Wynagrodzenie i inne opłaty

1. Wynagrodzenie łączne za najem Pojazdu w okresie wskazanym w § 3, ust. 1 wynosi 
…........……………………………………zł brutto, w tym ………...…….zł tytułem podatku 
VAT.

2. Na  poczet  rezerwacji  NAJEMCA  zobowiązany  jest  do  opłacenia  zaliczki,  zgodnie  z
zapisami Regulaminu Najmu. Należność płatna jest przez NAJEMCĘ przelewem na numer
konta  bankowego  WYNAJMUJĄCEGO  :  nr:  94  1050  1562  1000  0092  3893  6422  z
dopiskiem : Zaliczka zgodnie z umową.

3. NAJEMCA wpłaca WYNAJMUJĄCEMU kwotę 4000 zł  tytułem kaucji  na zabezpieczenie
roszczeń  i  należności  przysługujących  WYNAJMUJĄCEMU  z  tytułu  niewykonania  lub
nienależytego wykonania umowy w terminie i w sposób wskazany w Regulaminie Najmu.
Należność  płatna  jest  przez  NAJEMCĘ  przelewem  na  numer  konta  bankowego
WYNAJMUJĄCEGO  :  nr:  94  1050  1562  1000  0092  3893  6422  z  dopiskiem  :  Kaucja
zgodnie z umową.

4. Wynagrodzenie na poczet wynajmu opisana w Regulaminie Najmu jest płatne przez 
NAJEMCĘ przelewem na numer konta bankowego WYNAJMUJĄCEGO: nr: 94 1050 1562 
1000 0092 3893 6422 z dopiskiem Najem KAMPERA od dnia……do dnia……...… r, w 
terminie do 7 dni przez datą początku najmu samochodu.

5. W przypadku braku wpływu środków na konto wykazane w ust. 4 strony zgodnie przyjmują,
że Najemca zrezygnował z wynajmu Pojazdu, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

6. Kaucja podlega zwrotowi NAJEMCY zgodnie z zapisami Regulaminu Najmu.
7. Jeżeli  NAJEMCA nie  zwróci  Pojazdu  do 24 godzin  po terminie  wskazanym w umowie

najmu  i  nie  skontaktuje  się  z  WYNAJMUJĄCYM,  ten  poinformuje  organy  ścigania  o
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podejrzeniu  kradzieży,  co  spowoduje  całkowitą  utratę  kaucji  i  dalsze  ewentualne
konsekwencje finansowe lub prawne.

8. NAJEMCA może  używać  Pojazdu  jedynie  na  terytorium  państw  wskazanych  w  treści

umowy, w oparciu o zasady zawarte w treści umowy oraz Regulaminu Najmu.

§5. Obowiązki NAJEMCY

1. NAJEMCA jest zobowiązany do korzystania z Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z
zachowaniem zasad jego prawidłowej eksploatacji,  przestrzegania instrukcji  użytkownika
oraz procedur postępowania na wypadek szkody przewidzianych w OWU.

2. NAJEMCA zobowiązany jest do terminowego zwrotu Pojazdu oraz zapłaty wszelkich kwot
wynikających z umowy i Regulaminu Najmu.

3. Obowiązki  NAJEMCY  w  razie  uszkodzenia  Pojazdu,  wypadku  lub  kolizji  drogowej,
spowodowania szkody osobom trzecim, w związku z ruchem pojazdu, szczegółowo określa
treść Regulaminu Najmu oraz OWU.

4. Najemca odpowiada za wszystkie opłaty i mandaty itp., np. za złe parkowanie lub zdjęcie z
fotoradaru, które otrzyma z kraju i z zagranicy Wynajmujący po terminie zwrotu kaucji.

5. W razie niewykonania przez NAJEMCĘ obowiązków przewidzianych niniejszą umową lub
treścią  Regulaminu  Najmu oraz  naruszenia  przez  NAJEMCĘ zasad  odpowiedzialności,
zobowiązany  będzie  do  poniesienia  kar  umownych  wskazanych  szczegółowo  w  treści
Regulaminu Najmu.

§6. Obowiązki NAJEMCY na wypadek zdarzenia szkodowego w związku z ruchem pojazdu

1. Jeżeli Pojazd został uszkodzony w wyniku kolizji drogowej, wypadku drogowego, innego
zdarzenia NAJEMCA zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie
WYNAJMUJĄCEGO, a następnie do postępowania zgodnie z warunkami przewidzianymi w
OWU, treści Regulaminu Najmu oraz poleceniami WYNAJMUJĄCEGO.

§7. Odpowiedzialność za szkody

1. NAJEMCA  ponosi  odpowiedzialność  za  szkody  w  Pojeździe,  zgodnie  z  zapisami
Regulaminu Najmu oraz Umowy. Odpowiedzialność NAJEMCY obejmuje również szkody
wyrządzone w wyposażeniu dodatkowym Pojazdu.

2. Odpowiedzialność  odszkodowawcza  NAJEMCY  dotyczy  szkód  powstałych  w  czasie
trwania umowy najmu, choćby ich wykrycie nastąpiło po zwrocie Pojazdu. W szczególności
dotyczy to sytuacji celowego ukrycia szkody przez NAJEMCĘ.

3. NAJEMCA ponosi  odpowiedzialność  za  wszelkie  opłaty,  winiety  za  granicą,  opłaty  za
autostrady, mandaty karne, opłaty dodatkowe za parkowanie w miejscu niedozwolonym lub
ponad wykupiony czas parkowania,  itp.  które zostały naliczone w czasie dysponowania
przez  niego  Pojazdem,  chyba  że  są  one  następstwem  okoliczności,  za  które
odpowiedzialność ponosi WYNAJMUJĄCY.

4. Odpowiedzialność  Najemcy  (za  wyjątkiem  obowiązku  zapłaty  kar  umownych)  jest
ograniczona o kwoty wypłacone przez ubezpieczycieli, z tytułu ubezpieczeń dotyczących
odpowiednich zdarzeń losowych.

§8. Odstąpienie od umowy
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1. WYNAJMUJĄCY zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w każdej chwili, jeżeli
zarezerwowany Pojazd ulegnie wcześniejszemu wypadkowi lub innemu uszkodzeniu lub
istnieją inne ważne okoliczności i nie ma możliwości na bezpieczne użytkowanie Pojazdu
przez  NAJEMCĘ.  W  takim  przypadku  WYNAJMUJĄCY  zwraca  kwotę  zaliczki,
wynagrodzenie oraz kaucję wpłaconą przez NAJEMCĘ w trybie natychmiastowym, jednak
z tego tytułu nie należy się NAJEMCY żadne dodatkowe odszkodowanie.

2. W przypadku, gdy Najemca odstąpi od Umowy Najmu po wpłacie zaliczki lub po wpłacie
pełnej kwoty Najmu, Najemca zostanie obciążony kosztami w wysokości:
◦ 50% wpłaconej kwoty, w przypadku odstąpienia od umowy w okresie większym niż 30

dni od daty rozpoczęcia okresu Najmu,
◦ 100% wpłaconej kwoty, w przypadku odstąpienia od umowy w okresie mniejszym niż 30

dni od daty rozpoczęcia okresu Najmu.
3. Odstąpienie  od  Umowy  Najmu  musi  być  dostarczone  WYNAJMUJĄCEMU  w  formie

pisemnej.  Za  datę  odstąpienia  przyjmuje  się  datę  wpływu  dokumentu  do

WYNAJMUJĄCEGO.

§9. Postanowienia końcowe

1. NAJEMCA nie jest uprawniony do podnajmowania pojazdu innym osobom.
2. Wynajmujący wyraża / nie wyraża (niewłaściwe skreślić) zgody na używanie Przedmiotu 

Najmu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Wynajmujący wyraża / nie wyraża (niewłaściwe skreślić) zgody na używanie Przedmiotu 

Najmu poza granicami Unii Europejskiej.
4. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją umowy najmu będą rozpatrywane w 

Sądzie właściwym dla WYNAJMUJĄCEGO.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze

stron. Przed podpisaniem umowa została odczytana, a jej warunki zaakceptowane przez
obie strony.

Wynajmujący: Najemca:
….............................................................. …........….................................................

Zał. Nr 1 – Regulamin Najmu.
Zał. Nr 2 – Protokół zdawczo-odbiorczy.
Zał. Nr 3 – Ogólne Warunki Ubezpieczenia.
Zał. Nr 4 – Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy.
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